VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Die pet past ons allemaal!
Ton Verbakel uit Veghel is een verzamelaar in hart en nieren. Als je met hem praat verzamelt hij allerlei dingen, maar zijn hart ligt toch wel bij zijn politieverzameling. Na 38 jaar bij de politie werkzaam te
zijn geweest, waarvan hij 25 jaar ook bezig is geweest met verzamelen, heeft hij inmiddels een grote
en gevarieerde verzameling op politiegebied.
Emblemen en insignes
Ton is nogal een globetrotter en gaat
regelmatig een paar daagjes naar
Amerika. Zijn familie woont ook behoorlijk verspreid over de aardbol. In
1988 is hij voor het eerst in Amerika
op vakantie geweest en daar heeft hij
ook contact gezocht met de plaatselijke politie voor het ruilen van petten en
emblemen. Sindsdien doet hij dit zo
vaak mogelijk. Daar heeft hij ook allerlei leuke verhalen over. Zo was hij
eens om half 6 ’s morgens bij het
Vietnam Memorial in Washington DC.
Er was verder niemand daar. Hij wist
dat hij zijn auto niet mocht parkeren
waar hij hem had neergezet, maar hij
wou snel even een paar foto’s maken
en dan weer verder gaan. Hij was net
bij het monument toen er een auto
kwam aangereden, natuurlijk politie.
Hij liep er snel naar toe. Hij stelde zich
voor aan de politieagent en vertelde
erbij dat hij ook van de politie was. De
agent reageerde wat nors en ongelovig, maar toen hij zijn ID liet zien veranderde dat snel. Ton vertelde dat hij ook insignes en emblemen van de
politie verzamelt en vroeg aan de agent of hij die soms ook had. Ton heeft altijd een paar dubbele emblemen
en andere kleine dingen zoals dasspelden op zak. Hij gaf 1 embleem aan de agent. Die was er heel blij mee
en beloofde Ton later ook een embleem van zijn korps toe te zullen sturen. Ton heeft op die manier al zo’n
400 à 500 verschillende emblemen bij elkaar verzameld.
Politiehonden
Een van de redenen dat Ton regelmatig een paar dagen naar Amerika gaat is voor het vervoer van politiehonden. In 1988 zocht een Amerikaanse agent die politiehonden trainde contact met hem. Nederlandse politiehonden staan bekend als de beste politiehonden ter wereld. Ze hadden in Nederland enkele politiehonden
gekocht, maar waren niet blij met de leverancier. Ze zochten iemand van de politie die ook goed Engels kon
en hen behulpzaam kon zijn bij de inkoop van honden op andere adressen. Terug van vakantie informeerde
Ton in Nederland naar politiehonden en kon al snel iets regelen. De hondenkenneleigenaar vroeg aan Ton
om hem vaker te helpen bij het contact met buitenlandse politie. Sinds die tijd gaat hij regelmatig politiehonden afleveren in Amerika en heeft hij contacten in China, Egypte en Singapore. Ze kennen hem daar inmiddels en hij probeert ook altijd een pet of embleem mee te brengen van zijn reisjes. Hij is inmiddels gepensioneerd bij de politie en heeft wel tijd voor zulke reisjes.
Petten
Voor Ton is het favoriete deel van zijn verzameling de petten. Hij heeft ongeveer 150 verschillende politiepetten uit alle delen van de wereld. Hij vertelde: “Als je politieagent bent, voelt dat alsof je lid bent van een heel
grote wereldwijde familie.” In het buitenland werd hij dan ook regelmatig aan een politiepet geholpen. Op de
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plaatsen waar hij vaker komt verzamelen ze voor hem mee. Toen hij nog werkzaam was bij de politie had hij
zijn kantoor een beetje als een museumpje ingericht. Op alle kasten lagen petten, maar na zijn pensionering
heeft hij alles in dozen gepakt en mee naar huis genomen. Thuis heeft hij jammer genoeg niet de ruimte om
alles uit te stallen.
In Egypte had het hoofd van politie eens een hele mooie
politiepet op. Hij was een generaal en zijn pet had allerlei gouden versierselen op de klep. Toen Ton vertelde
dat hij die wel heel mooi vond, kreeg hij hem direct vanaf
het hoofd mee. Ton heeft hem meegenomen in zijn
koffer en thuis bij zijn verzameling gevoegd. Later heeft
hij er wel spijt van gehad dat hij de pet niet goed
schoongemaakt had voor hem op te bergen. Toen hij
enige tijd later weer in zijn doos met petten keek zat de
schimmel er dik op.
Van de politie in Singapore kreeg hij eens een politiepet
in de vorm van een tulband. De Sikhs, afkomstig uit
India, lopen daar rond met een tulband met daarop het
embleem van de politie van Singapore.
Tijdens een triagetraining in Groot-Brittannië vertelde hij
ook eens aan een collega over zijn verzameling petten. De man reageerde wat nors en mompelde iets van
misschien heb ik nog wel iets voor je. Ton verwachtte er niet veel van en was dan ook zeer verbaasd toen
zijn collega de volgende dag met een grote vuilniszak aankwam met daarin 8 verschillende Britse helmen.
Hij heeft overigens ook een hele kleine pet, een relatiegeschenk, die pet zal lang niet iedereen passen.
Uniformen
Het ruimtegebrek is ook de reden dat hij zijn verzameling uniformen wel kwijt zou willen. Hij heeft zo’n 15
complete uniformen. Sommige uniformen zijn heel oud en andere zijn uit het buitenland afkomstig. Hij heeft
ze in het verleden wel eens uitgeleend aan toneelverenigingen. Hij zoekt nu een betrouwbare verzamelaar of
toneelvereniging die hij blij kan maken met de uniformen. Hij is een echte verzamelaar en kan moeilijk iets
weg doen, maar deze uniformen nemen erg veel ruimte in beslag en aangezien hij en zijn vrouw nog meer
verzamelingen hebben, moeten ze keuzes maken. Hij moet wel zeker weten dat er geen misbruik wordt gemaakt van de uniformen.
Politieautootjes en andere dingen
Naast de uniformen en decoraties verzamelt Ton ook allerlei andere dingen die
met politie te maken hebben. Hij heeft
ook een grote verzameling met allerlei
politieautootjes. In Amerika is eens een
serie van 50 politieautootjes uitgegeven.
Voor iedere Amerikaanse staat was er
een eigen auto met het embleem van die
staat. Ze verschenen niet allemaal in een
keer. Iedere keer als Ton in Amerika was
kocht hij er weer een paar. Ton vindt het
jammer dat het hem niet is gelukt om de
verzameling compleet te maken. Ook
heeft hij diverse beeldjes en dasspelden.
Verzamelbeurs
Als u meer van deze verzameling wilt zien kom dan op zondag 23 september 2012 naar de verzamelbeurs in
Eerde, daar laat Ton Verbakel zijn politieverzameling zien. Als je nog iets leuks hebt voor de verzameling van
Ton breng het dan voor hem mee. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden.
Het is voor iedere verzamelaar de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen.
door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant

